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RESUM 

 

L’objectiu principal d’aquest treball es donar a conèixer la cultura pròpia dels alumnes 

mitjançant les narracions folklòriques, concretament amb les llegendes. Com a 

conseqüència de treballar les llegendes els alumnes tindran un bagatge literari més 

ampli i al mateix temps augmentarà el seu domini de la Llengua Catalana. 

Hem començat el treball fent un petit estudi dels diferents tipus de narracions 

folklòriques i les diferències que hi ha entre elles. Després hem observat el tractament 

de les llegendes en els llibres de text del tercer cicle de Primària, i hem acabat amb una 

proposta d’itinerari a partir d’una llegenda de Pollença per els alumnes d’Educació 

Primària. 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this project is to show the students’ culture with folk stories, 

particularly stories with legends. As a result of working with legends the students will 

have a wider literary baggage and simultaneously increase their knowledge of the 

Catalan language.  

We started the project with a small study of different types of folk stories and the 

differences between them. Secondly we analyzed how legends in the stories of the 

textbooks, in the third cycle of Primary, are treated. Finally we finished with a proposed 

itinerary from a Pollença legend for the students of Primary Education. 

 

 

Keywords: legend, folklore, Primary, itinerary, Catalan language. 
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1. Justificació del tema 

 

El primer que hem de fer quan elaborem materials didàctics o bé fem recerca de 

recursos ja existents per emprar amb els nostres alumnes en situacions d’ensenyament-

aprenentatge , és comprovar si els continguts estan emparats dins el marc legal. El marc 

legal que tenim és el Currículum d’Educació Primària de les Illes Balears. 

El punt que dóna legitimitat a l’execució d’aquest treball el trobem al Currículum de 

Llengua Catalana i Literatura de les Illes Balears a la secció de continguts: 

“Bloc 3. Educació Literària 

Lectura guiada de diferents textos de tradició oral de la nostra comunitat: faules, llegendes, 

cançons, tirallongues, etc.; adaptacions d’obres clàssiques, de literatura narrativa infantil o actual 

(contes, biografies, relats, etc.), de diferents gèneres i en diferents suports.” 

A partir d’aquí només em mancava pensar com treballar les llegendes per tal que fos 

una activitat motivadora i eficient per als alumnes; al final em vaig decantar per un 

itinerari. Realitzar una sortida didàctica del centre ja és una eina motivadora en si 

mateixa, i si afegim que el tema desperti la curiositat dels estudiants tindrem l’èxit de 

l’activitat ben encaminat. 

El que vull aconseguir amb aquest itinerari és un instrument, que amb les adaptacions 

pertinents, pugui ser utilitzat a qualsevol cicle de Primària, i que assoleixi objectius tals 

com el gust per la lectura, el coneixement de la cultura pròpia local i de la Llengua 

Catalana en general. 

També que pugui ser una guia per altres docents que vulguin crear “itineraris de 

llegenda” per altres pobles. Els alumnes es sentiran més identificats amb el que és més 

proper a ells. 
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2. Les llegendes 

2.1 Llegenda, rondalla i mite. 

L’etimologia de la paraula llegenda ens porta al vocable llatí legenda que el podríem 

traduir per “ha de ser llegit”. Per tant el significat que tenia el terme llegenda als seus 

inicis era la de una narració escrita per que pogués ser llegida públicament, 

possiblement a temples religiosos. 

L’accepció moderna de llegenda és entesa com una narració, transmesa de forma oral i 

també escrita de generació en generació, de uns fets que mesclen història i fantasia. Per 

tant forma part del folklore d’una cultura determinada. Ara bé, si ens quedam amb una 

descripció tan simple podem confondre les llegendes amb les rondalles i els mites, que 

també són part de la identitat d’una comunitat concreta. 

Per no caure en cap tipus de confusió detallarem les característiques de les rondalles i 

dels mites per després aprofundir amb més deteniment a l’eix central d’aquest treball, 

les llegendes. 

Les rondalles són narracions de transmissió oral, anònimes i fantasioses. Pel fet 

d’haver-se transmès de generació en generació, podem trobar diferents versions d’un 

mateix conte. A més podem dir que els contes són universals ja que trobam els mateixos 

a les diferents cultures (Aína 2012: 40-41), és una herència de la cultura indoeuropea, 

els germans Grimm ja es varen adonar com es repetien les mateixes rondalles als 

diferents països quan feien el seu recopilatori de rondalles. 

Tenen l’estructura clàssica de plantejament, nus i desenllaç. Pel que fa als personatges 

direm que són molt planers, sense gairebé matisos. Els personatges bons són molt bons i 

els personatges dolents són molt dolents.  

 

Principalment podem trobar tres tipus de rondalles (Fernández 2006:153-176): 

- Rondalles de meravella, on succeeixen fets sobrenaturals o màgics i que aquest 

poder el tenen les persones i/o objectes. 

- Rondalles d’animals, on els personatges són animals antropomòrfics. 

- Rondalles de costums, on hi trobam la manera de viure d’una societat. 

 

A les Illes Balears tenim Les Rondalles Mallorquines com a màxim exponent d’aquest 

gènere.  

Pel que fa al mite, igual que passa amb les llegendes i les rondalles, són narracions que 

pertanyen al folklore d’una comunitat, transmeses oralment i per escrit al llarg dels 
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segles. Es basen en creences antigues presentades com a fets sobrenaturals per donar 

explicacions de l’origen de les coses. Per tant el mite no té com a propòsit un caràcter 

lúdic, és a dir entretenir, el que pretén és adoctrinar en el sentit de la vida. Així doncs 

els mites tenen una temàtica tractada a totes les cultures, com ara puguin ser l’origen de 

l’home i de l’univers.  

Segons l’antropòleg estructuralista Lévi-Strauss, tots els mites tenen tres 

característiques (Lévi-Strauss, 1980: 187-209): 

- Tractament d’un tema existencial (vida, mort, ...). 

- Estan constituïts per antagonistes (creació-destrucció, vida-mort, déus-homes, el 

bé- el mal, ...). 

- Proporciona un equilibri d’aquest enfrontament de contraris per alleugerir la 

nostra angoixa. 

 

La classificació que ens proposa Riveros Grajales N. (Riveros Grajales, 1999: 54) pel 

seu contingut és: 

- Cosmogènics: expliquen la creació del món. 

- Teogònics: expliquen l’origen dels déus. 

- Antropogònics: expliquen l’origen de l’home. 

- Etiològics: expliquen les situacions socials, polítiques i religioses. 

- Morals: Expliquen els principis ètics contraris com el bé i el mal. 

 

Arnold van Gennep, en el seu llibre La formación de las leyendas, estava d’acord amb 

aquestes definicions per classificar els diferents tipus de narracions folklòriques, només 

tenia una dificultat(Gennep, 1982:26-27): 

“En teoria son excelentes estas definicions, porque hay, en efecto, una línia demarcadora muy 

clara, absoluta, entre lo profano y lo sagrado. La dificultad consiste solo en discernir cuándo y 

dónde, una misma narración o tema, es o no objeto de fe. ¿Cree el niño en la existència de 

Pulgarcito o de la Cenicienta? ¿Dónde se colocarán los cuentos maravillosos de hadas, ogros, en 

que se habla de objetos mágicos, de metamorfosis? ¿No seran leyendas, aunque no localizadas y 

de personajes no individualizados?”   

Per tant direm que encara que tenim aquests tres tipus de narracions ben definides, no 

vol dir que qualque història sigui en part conte en part llegenda, o part llegenda i part 

mite. Encara que tindran una part predominant per poder classificar-la. 
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2.2 Les llegendes 

Com hem apuntat abans, les llegendes són narracions folklòriques que formen part de la 

consciència comuna d’un poble o d’una societat en particular. A diferència de les 

rondalles i dels mites, les llegendes estan delimitades a un espai geogràfic concret i real, 

o bé els protagonistes són personatges històrics reals, per tant, les llegendes no són 

intemporals i les podem ubicar cronològicament i a l’espai. Potser presentin totes 

aquestes característiques, o potser només en presentin una, però aquets trets el que fan 

és donar a la història una essència de realitat, on els fets que es relaten pareixen verídics, 

encara que en aquestes narracions apareguin enginys màgics, bèsties mitològiques 

(dracs, gegants, dones d’aigua,...) o fets sobrenaturals.  

També cal remarcar que les llegendes i demés narracions populars, com ens apuntà Prat 

Ferrer a la Revista de Folklore  (Prat Ferrer,2005) el folklorista danès Axel Olrik 

enumera les seves pròpies lleis diferents a les del món real, les lleis més importants que 

ens proposa són: 

- Llei d’apertura i llei de tancament, la història no comença de forma sobtada ni 

violenta, va de la calma al moviment i del moviment a la calma per trencar amb 

l’ordre establert. 

- Llei de la repetició, la llegenda intensifica o emfatitza mitjançant la repetició. La 

repetició està lligada amb el nombre tres, que és el nombre que es repeteix més. 

-   Llei del contrast, l’antítesi predomina en aquest tipus de narració. 

- Llei de dos personatges per escena, si apareixen més de dos personatges per 

escena només dos són els que intervenen, els altres es mantenen al marge. 

- Le llegendes, com les altres narracions folklòriques, només tenen un fil 

argumental. 

- La llei principal és la de concentració en el protagonista. Tot gira al seu voltant. 

 

2.2.1 Classificació de les llegendes 

Molts estudiosos del folklore han fet diversos llistats per classificar les llegendes, totes 

vàlides, però nosaltres ens centrarem amb la classificació que va fer la Societat 

Internacional de Investigació de la Narrativa Folklòrica a una reunió que va tenir lloc a 

Budapest fa més de trenta anys com recull l’article de Ana Maria Dupey en el portal 

d’antropologia del Equipo Naya (Dupey, 2002). Els criteris que varen seguir són 

temàtics: 
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- Llegendes etiològiques i escatològiques. Són les llegendes que ens expliquen 

com es va formar el món, els homes, animals i demés coses que pertanyen al 

nostre univers. Un exemple d’aquest tipus de llegenda que sigui de Pollença és 

El Purgatori d’Ariant, que ens explica la formació peculiar que tenen les roques 

en aquest indret de la Serra de Tramuntana. 

- Llegendes històriques, es relacionen amb la prehistòria i amb la història local, 

com puguin ser guerres o algun tipus de cataclismes. A Pollença tenim La gesta 

heroica den Joan Mas, que ens relata com els pollencins es defensaren d’un atac 

corsari la matinada del 31 de maig de 1550. 

- Llegendes sobre éssers i forces sobrenaturals, com bé indiquen el seu nom en 

aquestes llegendes apareixen éssers que no són humans i tenen poders que no es 

regeixen per les lleis naturals dels homes. En aquest apartat podem situar la 

llegenda de Na Ruixa Mantells, divinitat o bruixa marina que habita per les 

profunditats de la Badia de Pollença. 

- Llegendes religioses, on es tracten vides de sants o persones que són molt 

creients o no ho són però tenen trobades místiques, o ens explica la trobada de 

imatges de la Verge Maria. En aquest sentit a Pollença conservam ben viva La 

llegenda del Puig de Maria. 

És molt útil tenir un referent i així tenir classificada una llegenda per la seva temàtica, 

però hem de remarcar que una mateixa llegenda potser estigui classificada dins més 

d’un motiu. És el cas de la llegenda El Purgatori d’Ariant, que abans l’hem encasellada 

dins les llegendes etiològiques i escatològiques ja que explica com es van formar les 

pedres d’aquell paratge; també la podríem marcar com a llegenda sobre éssers 

sobrenaturals ja que na Gunella tenia el poder de convertir els homes en pedra. 

A part de la classificació per temes, també és vàlida una classificació seguint altres 

criteris com els geogràfics o cronològics. 

 

2.2.2 Llegendes urbanes 

Mereixen una menció a part les llegendes urbanes, ja que no comparteixen les mateixes 

lleis que les demés narracions folklòriques, i també podem dividir les llegendes urbanes 

per diferents temàtiques. 

La llegenda urbana és una narració folklòrica que es difon per el boca a boca, però a 

diferència de les altres llegendes que han arribat a nosaltres al llarg dels segles, aquestes 

són coetànies. Són presentades com fets actuals verídics, encara que contenguin fets 
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taumatúrgics, i també es propaguen a gran velocitat per que usen altres canals de 

comunicació com són la ràdio, televisió, internet i demés mitjans de comunicació. 

Gràcies a la utilització d’aquets mitjans de comunicació, les llegendes urbanes, són un 

fenomen global; trobam la mateixa llegenda urbana als diferents indrets del món però 

amb les seves aportacions locals. A molts llocs circula la llegenda d’aparicions de 

fantasmes a la carretera  que apareixen de sobte dins el cotxe. El fantasma no és el 

mateix a tot el món, sinó que a cada lloc relaten la seva pròpia història. 

Una altra diferència és que és molt difícil precisar l’origen de qualsevol llegenda urbana 

o trobar fonts creïbles que ens contin el relat i puguin justificar la seva veracitat. Sempre 

és el conegut d’un amic d’un amic teu el que l’ha contat. 

En part tenen certa semblança amb les rondalles i faules amb la finalitat de transmetre 

un missatge preventiu. 

Per un altre costat els personatges són anònims i arquetípics (un home, una dona, un 

nin, ...). 

I per acabar citarem els diferents tipus de llegendes urbanes que circulen (Rodríguez, 

2004): 

- Fenòmens esotèrics, com el ja esmentat fantasma de la carretera, o el fantasma 

del mirall. 

- De salut, com la llegenda que circula que una persona va tenir sexe amb un 

desconegut i quan es va despertar va torbar escrit al mirall (benvingut al món de 

la SIDA). En aquests tipus de llegenda la moral és clara, no tinguis relacions 

amb estranys o no tinguis relacions sense protecció. 

- De menjars, per exemple, hi ha moltes llegendes de les propietats, bones i 

dolentes, que té la CocaCola. 

- Famosos, hi ha moltes llegendes que diuen que hi ha famosos que continuen vius 

quan realment estan morts (Elvis Presley), o la cèlebre llegenda que diu que 

Walt Disney està criogenitzat. 

- Llocs de propietat governamental, aquí la llegenda urbana per antonomàsia és la 

de l’àrea 51 als Estats Units on es fan moltes referències amb la ufologia.  
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3. Per què les llegendes a l’escola? 

 

No descobrirem res nou quan afirmem que si llegim en veu alta als nostres alumnes, les 

llegendes, desenvoluparem en ells el gust per la lectura, també els ajudarem en 

l’adquisició de vocabulari i estructures sintàctiques. Però a part d’aquets beneficis 

“acadèmics”, els alumnes, en conèixer les llegendes del seu entorn geogràfic pròxim, 

des d’un punt de vista sociològic el que fan és integrar-se dins la seva societat ja que 

compartiran coneixements comuns dins la consciència global de poble. 

No ens quedarem només amb la lectura oral dins la classe, hi ha moltes estratègies de 

treball per poder dur a terme. 

Partint d’aquesta lectura oral podem continuar el treball amb diferents tallers creatius, 

de lectura, d’invenció de relats d’estil llegendari, de dramatització. Així podran fer 

dinàmiques individuals i dinàmiques en grup, treball cooperatiu. 

També podem engrescar els nostres alumnes a fer una tasca de recerca de recopilació de 

llegendes que els contin els seus avis i familiars. Després poden comprovar si aquestes 

llegendes estan versionades per qualque autor, és a dir una llegenda literària, per després 

fer una comparació amb les diverses versions, la llegenda escrita i la llegenda oral. 

Un altre punt fort de treballar les llegendes a una aula és la seva transversalitat amb 

diferents assignatures, com per exemple Llengua i Literatura Catalana, Geografia, 

Història i fins i tot les Ciències Naturals. 

També és una eina integradora a la nostra societat mallorquina tan multicultural. Dins 

les nostres aules ens trobem petites Torres de Babel, doncs bé gràcies a les llegendes els 

estrangers tindran més fàcil conèixer la nostra cultura, per tant és un bon agent 

socialitzador; però no ens hem de quedar en aquest estadi, també aquests alumnes ens 

podran contar les llegendes del seu lloc d’origen cosa que farà que els alumnes locals 

entenguin i acceptin els seus companys i la seva cultura. 

 

4. Tractament de les llegendes al llibre de text 

 

Per tal de comprovar com es desenvolupa la temàtica de les llegendes dins les aules, 

hem fet una petita investigació. Hem revisat el llibres de text de Llengua Catalana del 

tercer cicle de Primària que utilitzen a les diferents escoles de Pollença i també de 

l’escola Sa Graduada de Sa Pobla (el CEIP Costa i Llobera i el CC Monti-Sion utilitzen 

el mateix llibre de la editorial Anaya Aprendre és créixer. El CEIP Joan Mas com 
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editorial per la Llengua Catalana fan servir Vicens Vives i el CEIP Sa Graduada de Sa 

Pobla tenen Santillana Educación). 

  

El primer que farem és comprovar com fan les seqüenciacions de cada unitat per 

editorial: 

- Vicens Vives: lectura - lèxic - comprensió i expressió oral - gramàtica - 

ortografia - expressió escrita - reforçam competències. 

- Anaya: lectura - vocabulari - gramàtica - ortografia - expressió escrita - 

expressió oral - literatura - tasca. 

- Santillana Educación: lectura - comunicació oral - gramàtica - ortografia - taller 

d’escriptura - literatura. 

El primer que podem comprovar observant l’estructura de cada unitat és que totes les 

editorials aposten per començar amb una lectura. Després ens fixem que les editorials 

Anaya i Santillana Educación tenen una secció dedicada a la literatura que no té cap 

lligam amb la lectura inicial del tema. 

Ara revisarem de les lectures quines són llegendes o si més no narracions folklòriques: 

- Vicens Vives: 5è de Primària Lectura 1 Un Mixot com un tigre  (faula), 6è de 

Primària Lectura 9 Com va ésser que es va fer el puig de Randa (llegenda). 

- Anaya: 5è de Primària Lectura 4 Es pa i sa coca (rondalla de Formentera), 

Lectura 15 La flor romanial (rondalla). 

- Santillana Educación: 6è de Primària Lectura 1 La guineu i la mel(rondalla), 

lectura 13 Ulisses i les sirenes (mite). 

Després de revisar totes les lectures podem constatar que són molt poques les narracions 

folklòriques que formen part d’aquest material didàctic, i d’aquestes narracions populars 

la majoria són rondalles i només apareixen una llegenda i un mite. Per tant direm que 

els llibres de text del tercer cicle de Primària tenen una carència de narracions 

folklòriques en general i especialment dels gèneres de la llegenda i el mite. 

Fins ara ens hem dedicat a comprovar els tipus de lectura dels llibres de text, però no 

podem deixar de banda com desenvolupen el concepte de llegenda si és que ho fan. 

- Vicens Vives: com ja havíem remarcat abans, aquesta editorial no té una secció 

específica de literatura, però al contrari que les demés editorials revisades, el que 

fan és a partir de les lectures explicar el gènere literari. El cas de la llegenda ho 

podem comprovar a la lectura 9 de 6è. Previ a la lectura comença amb una 
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definició del que és una llegenda, i després de la lectura té una sèrie d’activitats 

per treballar les parts de la llegenda i tipus de personatges que hi apareixen. 

- Anaya: aquesta editorial utilitza les lectures i les activitats posteriors per a la 

comprensió lectora. Pel que fa a la secció de literatura, el segon tema ens 

nombra el gèneres literaris (narrativa, poesia i teatre) i ens dóna una breu 

explicació, però no ens diu els diferents tipus de narració. En el tema set 

l’apartat de literatura ens explica el mite i apareix un petit text amb el mite de 

Faetont i el carro del Sol i després ens proposa una sèrie de preguntes per 

comprovar si el text compleix amb les característiques del mite. En tot el temari 

no fan cap menció al concepte de llegenda. 

- Santillana Educación: igual que la editorial Anaya, Santillana només utilitza les 

lectures per la comprensió lectora. I a l’apartat de literatura també ens nombra el 

gèneres literaris però no fa cap referència a narracions folklòriques. Allà on hi ha 

una petita definició de mite és a un petit requadre de la lectura de Ulisses i les 

sirenes. Però no aprofundeixen més, com ja hem dit després es dediquen a la 

comprensió lectora. 

 

Un cop hem realitzat aquesta investigació podem concloure que les editorials i els 

creadors de materials didàctics que treballen per aquestes editorials no donen gaire 

importància a les narracions folklòriques, ni a les locals ni a les internacionals. Crec que 

és una mancança per part d’aquests llibres, ja que donen als alumnes un pobre bagatge 

de cultura pròpia; partir del que és nostre per després ampliar cap a les altres cultures és 

una manera d’entendre les coses properes i després poder descobrir i entendre el que és 

més llunyà. 

També cal remarcar que l’estructura que tenen els llibres per presentar les unitats 

didàctiques és important per practicar unes bones tasques docents, però a part de 

l’estructura és més important que els continguts es treballin de la millor forma possible 

per  que aquests continguts puguin ser entesos més fàcilment per part dels alumnes. És 

el cas dels llibres d’Anaya i de Santillana que tenen una secció específica per la 

literatura, però es veuen els conceptes de manera molt bàsica. Jo em demano com és 

possible que dins els gèneres narratius no se mencioni cap tipus de narració encara que 

només sigui citar-ho i posar un exemple. I després, aquestes dues editorials amb la 

lectura inicial només treballen la comprensió lectora. Per tant he trobat més adequat el 

que fa l’editorial Vicens Vives, a partir de la lectura inicial també treballa la comprensió 
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lectora, però també aprofita aquesta lectura per treballar els gèneres literaris, i així ho fa 

d’una manera contextualitzada. 

Si els llibres de text no ens ajuden d’una manera òptima per a la consecució dels nostres 

objectius com a mestres, en aquest cas del món llegendari, el que hem de fer és 

presentar als alumnes materials complementaris, recursos que tenim a l’abast en xarxa o 

recursos creats per nosaltres. No ens podem quedar amb la postura còmoda, seguir el 

llibre de text si o si. Si detectam mancances hem d’actuar per pal·liar-les.  

 

 

5. Directori de llegendes pollencines 

 

He realitzat aquest llistat de llegendes pollencines per a totes les persones interessades 

en aquesta temàtica i poder facilitar la seva consulta adjuntant les fonts on les poden 

trobar. Aquestes fonts són adaptacions literàries, i amb això no vull dir que siguin 

millors que les versions orals, sinó que poden tenir algunes diferències entre elles. Per 

classificar les llegendes he seguit el criteri alfabètic: 

 

- Llegenda de na Balaixa d’Algatzení i les flors d’atmeller. 

SABRAFÍN, G. (2006). Balaixa i la flor de l’atmetler. Pollença (Mallorca): El Gall 

Editor. 

CERDÀ, E. (2012 de l’1 al 15 de febrer). Llegendes pollencines: Na Balaixa 

d’Algatzení i les flors d’ametler. Punt Informatiu. 23. 

BOTA TOTXO, M. (1986). Històries, tradicions i llegendes. Palma de Mallorca: 

Edicions Cort. 

 

- La llegenda de canten i dormen. 

CERDÀ, E. (2012 del 16 al 31 d’octubre). Llegendes pollencines: Canten i dormen. 

Punt Informatiu. 23. 

COSTA I LLOBERA, M. (1976). Tradicions i fantasies. Palma de Mallorca: Editorial 

Moll. 

VALRIU LLINÀS, C. (2009). Llegendes de Mallorca. Barcelona: Publicacions de 

l’Abadia de Montserrat. 

 

- La llegenda dones d’aigua de can Garrit 
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COSTA I LLOBERA, M. (1976). Tradicions i fantasies. Palma de Mallorca: Editorial 

Moll. 

 

- La llegenda del drac de Ternelles, o de can Cap de Bou. 

CERDÀ, E. (2012 de l’1 al 15 de maig). Llegendes pollencines: La llegenda del drac de 

Ternelles o de Can Cap de Bou. Punt Informatiu. 16-17. 

 

- La llegenda de l’esboldrec de Pedruixella. 

CERDÀ, E. (2012 de l’1 al 15 de novembre). Llegendes pollencines: L’esboldrec de 

Pedruixella. Punt Informatiu. 20. 

 

- La font de l’argent. 

CERDÀ, E. (2012 del 16 al 30 de setembre). Llegendes pollencines: La font de 

l’Argent. Punt Informatiu. 18. 

VILANOVA, B. (2000). Arran del foc, tres llegendes pollencines. Pollença (Mallorca): 

El Gall Editor. 

BOTA TOTXO, M. (1986). Històries, tradicions i llegendes. Palma de Mallorca: 

Edicions Cort. 

- La llegenda de la gerreta del catiu. 

CERDÀ, E. (2012 de l’1 al 15 d’agost). Llegendes pollencines: La gerreta del catiu. 

Punt Informatiu. 15. 

COSTA I LLOBERA, M. (1997). De l’agre de la terra. Palma de Mallorca: Editorial 

Moll. 

-           La llegenda del gegant Cap de Ruc i el moliner de l’Estret. 

BOTA TOTXO, M. (1986). Històries, tradicions i llegendes. Palma de Mallorca: 

Edicions Cort. 

- La gesta heroica d’en Joan Mas. 

VILANOVA, B. (2000). Arran del foc, tres llegendes pollencines. Pollença (Mallorca): 

El Gall Editor. 

- El pou de l’Amada. 

COSTA I LLOBERA, M. (1976). Tradicions i fantasies. Palma de Mallorca: Editorial 

Moll. 
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BOTA TOTXO, M. (1986). Històries, tradicions i llegendes. Palma de Mallorca: 

Edicions Cort. 

- La llegenda del Puig de Maria. 

COSTA I LLOBERA, M. (1997). De l’agre de la terra. Palma de Mallorca: Editorial 

Moll. 

VALRIU LLINÀS, C. (2013). Balears i Pitiüses: Terres de Llegenda. Barcelona: 

Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 

CERDÀ, E. (2012 del 16 al 31 de maig). Llegendes pollencines: La llegenda del Puig 

de Maria. Punt Informatiu. 19. 

- El purgatori d’Ariant. 

SABRAFÍN, G. (2004). El purgatori d’Ariant. Pollença (Mallorca): El Gall Editor. 

CERDÀ, E. (2012 de l’1 al 15 d’abril). Llegendes pollencines: El purgatori d’Ariant. 

Punt Informatiu. 17. 

- La llegenda de na Ruixa Mantells. 

COSTA I LLOBERA, M. (1976). Tradicions i fantasies. Palma de Mallorca: Editorial 

Moll. 

CERDÀ, E. (2012 de l’1 al 15 de desembre). Llegendes pollencines: Na Ruixa 

Mantells. Punt Informatiu. 14. 

- La llegenda de Son Grua. 

CERDÀ, E. (2012 del 16 al 30 de novembre). Llegendes pollencines: La llegenda de 

Son Grua. Punt Informatiu. 23. 

Per acabar amb aquest punt m’agradaria apuntar en primer lloc que aquest llistat no està 

complet, hi ha més relats llegendaris dins la tradició pollencina, ara bé, per les 

característiques de les necessitats del meu Treball de Fi de Grau he triat les llegendes 

més idònies per el tipus d’alumnat a qui va dirigit la meva proposta. Així doncs, deixo 

aquest llistat obert per si qualcú vol continuar amb la recerca de les demés llegendes o 

per reprendre jo mateix més endavant. 

En segon lloc després de mostrar el llistat a Pere Salas Vives, doctor en Història i 

professor associat del departament d’Història de la UIB, i comentar les llegendes que hi 

apareixen, no podem catalogar La gesta heroica d’en Joan Mas com a llegenda ja que hi 

ha molta documentació al respecte i tots els fets que es recreen en el marc de les festes 

patronals de Pollença són històrics. Per tant considerem aquesta narració com una 
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llegenda literària en base històrica totalment corroborat en els arxius històrics de la 

biblioteca de Pollença. 

 

6. Proposta d’itinerari 

 

                              La llegenda de la font de l’Argent 

 

 

 

Índex 

I. Guia del mestre 

II. Informació general 

III. Localització 

IV. Itinerari 

V. Activitats 
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I. Guia del mestre 

Objectius generals 

- Donar a conèixer la cultura pròpia dels alumnes del municipi. 

- Fomentar el gust per a la lectura a partir de les llegendes. 

- Donar a conèixer vocabulari de la llengua catalana i dels topònims de Pollença. 

 

Nivell educatiu 

Aquest itinerari està dissenyat per al tercer cicle de Primària, si bé amb les adaptacions 

pertinents pot ser utilitzat als altres cicles de Primària i ESO. 

Durada 

Aquesta proposta d’itinerari està planificada per una duració de cinc hores, aturades 

incloses. 

Estratègia proposada per a la seva utilització 

a) Abans de la sortida 

Localitzar l’itinerari mitjançant mapes. 

Exposar l’experiència que es durà a terme durant la sortida i remarcar-ne els objectius. 

Treballar la llegenda La Font de l’Argent a classe. 

b) Durant el recorregut 

Citar la toponímia dels llocs per on passam. 

Citar i explicar totes les activitats humanes que puguem observar o que es realitzaven en 

el passat. 

Guiar les activitats pròpies de les aturades. 

c) Després del recorregut 

Avaluar globalment l’experiència.  

Revisar les activitats pròpies de l’itinerari. 

Realitzar activitats a classe per complementar les de la sortida. 

Informació general 

Ternelles és la possessió més gran per extensió del terme municipal de Pollença. Està 

ubicada dins un paratge natural impressionant, una vall envoltada d’altes muntanyes que 
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cauen sobtadament a la mar. La finca històricament va ser explotada pels treballs de la 

pagesia. 

La propietat de Ternelles està en mans de la família March. Per poder accedir-hi 

necessitam una autorització de l’ajuntament de Pollença que ens expedirà 

telemàticament a través de la pàgina web en el següent enllaç 

http://www.ajpollenca.net/ca/contacte/autorització-ternelles . 

 

 

Normes: 

- Atès que l’itinerari discorre per una propietat privada s’ha de respectar el silenci 

sobretot a les rodalies de les edificacions habitades. 

- No es poden molestar els animals. 

- Deixar les barreres així com les hem trobat. 

- No deixar cap tipus de fems a la propietat. 

II. Localització 

 

 

 

El camí de Ternelles té el seu inici a la carretera de Pollença a Lluc al primer 

quilòmetre des de la carretera Ma-10. El camí es troba a l’alçada del Pont de l’Horta 

i a uns cent metres del Pont Romà. 

 

 

 

http://www.ajpollenca.net/ca/contacte/autorització-ternelles


16 

 

III. Itinerari 

Aturada 1: El Pont Romà 

Informació: El Pont Romà de Pollença no 

guarda relació directe entre el seu topònim i 

l’origen de la seva construcció. El que si és 

cert és que a l’antiga ciutat romana de 

Pollentia, situada a l’actual Alcúdia, s’abastia 

d’aigua duta de Ternelles; per aquest motiu el 

pont en qüestió va passar a ser anomenat 

romà. 

Activitat: Dibuixa el pont i indica les seves 

parts. 

 

 

 

 

 

 

A partir d’aquest punt continuarem el nostre trajecte. Creuarem la carretera (Ma-10) i 

seguirem el camí de Ternelles, camí asfaltat que transita per camps i cases vacacionals, 

fins arribar a la pròxima aturada. 

Aturada 2: L’Estret de Ternelles 

Informació: L’Estret de Ternelles és un congost que només té espai pel torrent, el camí i 

el canal d’aigua que abastia la ciutat romana 

de Pollentia. Un cop haguem mostrat 

l’autorització al guarda de la barrera 

continuarem fins el que va ser un molí 

fariner, ara reconstruït en habitatge. 

 

             Barrera de l'Estret  

 

                Estret de Ternelles  
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Activitat 

Comentarem la funció i importància que tenien els 

molins d’aigua fariners. 

Explicarem breument La llegenda del gegant Cap 

de Ruc i el moliner de l’Estret per començar 

ambientar-nos en el món de les llegendes. 

Avançarem pel camí fins trobar una bifurcació on 

triarem l’opció esquerra per arribar a la Cel·la. 

Visitarem  aquest indret per que hem de recordar 

que la llegenda que ens inspira aquest itinerari 

l’acció es desenvolupa entre la Cel·la i el Castell 

del Rei. 

 

Aturada 3: La Cel·la 

 Informació: La Cel·la és una construcció que data 

de l’any 1408 fundada per l’ermità Joan Biscaí. 

Durant la seva història ha passat per diferents 

mans i funcions. Va formar part de la Congregació 

de Sant Pau i Sant Antoni, de l’ordre dels Terciaris 

i al voltant del segle XIX tenia funcions agrícoles. 

 

 

Activitat 

En aquesta aturada explicarem la història de la Cel·la i deixarem temps per a que els 

alumnes puguin berenar. 

 

Tornarem cap enrere fins a la 

bifurcació i aquest cop prendrem el 

camí de la dreta que ens du fins al 

Castell del Rei. I partirem cap a la 

font de l’Argent que es troba a mig 

camí entre la Cel·la i el castell. 

 

 

Molí den Cosme  

                      La Cel·la  
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Aturada 4: La Font de l’Argent 

Informació: Font que es troba el ponent de la 

Vall de Ternelles. Té anomenada com font 

d’aigua molt bona, fins i tot li adjudiquen 

poders curatius. A la pica que hi ha al seu costat 

podem trobar sangoneres. 

 

 

 

Degut a la dificultat per accedir a la Font de l’Argent per un grup d’alumnes de Primària 

hem decidit fer l’aturada a una altra de les nombroses fonts que hi ha per tota la vall. La 

que hem triada té una explanada per poder desenvolupar l’activitat prevista. 

 

 

               Font dels Hortelans  

 

Activitat 

Explicarem de nou La llegenda de la font de l’Argent. Després proposarem que en grups 

de tres persones preparin una dramatització de la llegenda i seguidament facin una breu 

representació. 

Retornarem al camí i arribarem fins a la darrera aturada de l’itinerari. 

 

 

 

 

 

Imatge de www.fontsdetramuntana.com  
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Aturada 5: El Castell del Rei 

 

Informació: és un castell roquer que data des de 

l’època romana, després, durant l’ocupació 

musulmana de l’illa, va passar a les seves mans 

i fou l’últim reducte de resistència durant la 

conquesta del Rei en Jaume. Fou abandonat al 

s. XVIII i avui només queden les runes que 

podem observar. 

Activitat 

En aquesta aturada farem un breu resum 

històric del castell i un repàs del que  hem vist 

al llarg de tot l’itinerari. Després contestaran les 

següents activitats: 

 

 

- Fes un llistat amb tots el topònims que s’han mencionat durant el trajecte. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Fes un llistat dels oficis antics que es duien a terme per aquest paratges i de les 

eines que utilitzaven. (oficis que hem explicat o que s’anomenen a les 

llegendes). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Activitats 

Proposta d’activitats per desenvolupar després de realitzar la sortida. 

                       Castell del Rei  
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1- Dibuixa un croquis de l’itinerari i localitza i escriu els topònims del llistat que 

vares fer durant la sortida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Tria un dels següents oficis moliner, carboner, pagès o calciner. A continuació  

recerca informació en que consistia la seva feina i com la realitzaven. Amb la 

informació obtinguda fes una descripció de la seva tasca (que feia, quines eines 

emprava,..). 

 

                   

                               Forn de calç                                   Cercle de pedres de la sitja 

 

 

                   
                          Interior forn de calç  

 

3a- Defineix amb les teves paraules el que és una llegenda i explica les seves 

característiques principals. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

              Camp de cultiu  
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3b-  Crea la teva pròpia narració llegendària. Amb tot el que sabem del gènere 

narratiu, concretament les llegendes, segueix la seva estructura bàsica (situació 

inicial, nus i desenllaç) tria o inventa’t un personatge històric, un lloc on ocorre 

l’acció. Utilitza com a guia la llegenda de La font de l’Argent. Realitza aquesta 

activitat a un foli en blanc. 

 

Recomanació als mestres 

Les activitats proposades per dur a terme després de la sortida estan pensades per a que 

els alumnes realitzin treball autònom a casa. Després es poden dedicar dues sessions a 

classe, una per corregir i posar en comú les activitats. I la segona sessió la dedicarem a 

la lectura en veu alta de les llegendes creades per els alumnes i posterior anàlisi crític 

per part de tota l’aula. 

 

 

Altres consideracions 

Aquesta proposta d’itinerari ha estat desenvolupada per treballar únicament aspectes de 

la matèria Llengua Catalana i Literatura atès que aquest Treball de Fi Grau està realitzat 

dins el marc d’aquesta assignatura, per tant només m’he centrat en els seus continguts 

curriculars. Però no hem d’obviar que una sortida didàctica d’aquest tipus té com a 

virtut la transversalitat, amb això vull dir que, per exemple, haguéssim pogut preparar 

aquest itinerari conjuntament amb l’assignatura de Coneixement del Medi, ja que el 

recorregut està dins un espai natural, treballant aspectes de la flora i la fauna o 

l’orografia del terreny (valls, muntanyes, torrents, fonts, ...). 

Per una altra banda també recomanaria que abans de fer la sortida amb el grup classe, el 

mestre fes la sortida pel seu compte per poder planificar les activitats a la seva 

conveniència. Quan vaig fer el recorregut de l’itinerari vaig comprovar que no era 

factible fer la dramatització de la llegenda al costat de la font de l’Argent, ja que està 

situada a la muntanya on hi ha desnivells i d’accés no gaire fàcil; amb els nostres 

alumnes hem d’evitar tots el perills possibles. També ens hem d’informar si es poden 

accedir fins a totes les aturades previstes; la finca segueix un programa de conservació 

de la fauna i quan és temporada de cria no deixen arribar fins al castell encara que pots 



22 

 

continuar el camí i arribar fins Cala Castell, però si que es poden gaudir d’unes vistes 

espectaculars del castell vistes de baix. 

 

               Cartell que prohibeix el pas  

 

Si ens trobam amb alguna dificultat d’aquest tipus durant la nostra sortida, com a 

mestres, hem de ser capaços d’adaptar-nos i cercar alternatives. En el cas de que no 

puguem arribar a una de les aturades, anar a un altre punt pròxim i continuar amb les 

activitats seria una opció. En el meu cas vaig veure que no era possible anar a la font i el 

que vaig fer va ser anar a una font més accessible per realitzar l’activitat. També hagués 

pogut fer l’aturada a la sitja, per que a la llegenda part de la història té com a escenari 

una sitja. 

 

7. Conclusions  

 

Aquest treball ha estat realitzat per a que els alumnes d’Educació Primària consolidin i 

ampliïn els seus coneixements de la Llengua Catalana. L’eina emprada que ho ha 

vertebrat han estat les narracions folklòriques, més concretament les llegendes de 

Pollença. 

Hem començat el treball fent un estudi dels diferents tipus de narracions populars, 

bevent coneixements de les fonts que hem referenciat. En aquest estudi hem plasmat 

definicions dels conceptes de rondalla, mite i llegenda. Així com hem pogut comparar 

les semblances i diferències que presenten aquestes narracions. 
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També hem considerat important indagar el tractament que reben les llegendes en els 

llibres de text d’Educació Primària. Pel que hem pogut comprovar no els hi donen la 

importància que realment tenen, però aquest fet ens dóna la oportunitat a millorar com a 

mestres, i passar a ser un mestre actiu deixant la passivitat i comoditat que ofereixen els 

llibres de text. 

Després hem realitzat un directori de llegendes pollencines i hem acabat el treball amb 

una proposta didàctica en forma d’itinerari. 

L’elaboració d’aquest treball ha estat per mi com realitzar un viatge amb dues etapes 

ben diferenciades. La primera etapa és la més fàcil. Recercar informació, comprovar i 

comparar les fonts per poder desenvolupar el marc teòric; és una etapa que transita per 

un camí ben marcat, no té pèrdua. La segona etapa és més aventurera, hem d’abandonar 

el camí marcat i hem de construir el nostre. 

Realitzant aquest treball he continuant aprenent moltes coses. He après que és molt 

important en els treballs acadèmics referenciar. Això no vol dir que no tinguem criteri i 

que creiem tot el que diuen els autors. Vull dir que d’un mateix tema hi ha molta 

bibliografia i amb opinions diferents i nosaltres hem de saber triar l’opció que s’ajusta 

més al nostre criteri. 

He après que els llibres de text no són un fi sinó un mitjà per assolir uns objectius, i si 

aquest mitjà no és suficient hem de crear els nostres mitjans. 

He après que la creació de materials didàctics no estan acabats fins que no els dus a la 

pràctica, així els podràs avaluar i corregir el que no funciona. Jo no he pogut realitzar la 

sortida didàctica amb un grup classe, per tant no puc fer una avaluació objectiva de la 

meva proposta d’itinerari, però vaig fer la sortida pel meu compte i vaig comprovar que 

havia de fer una sèrie de modificacions que ja hem mencionat anteriorment (localització 

de la font de l’Argent), per tant hem de ser capaços de tenir alternatives si tenim 

qualque dificultat. 

I per acabar diré que el més important que he après és que hauré de continuar aprenent 

durant tota la meva vida com a docent per poder realitzar la meva tasca. Formació 

permanent del professorat és una condició innegociable per els reptes que se ens 

presenten en el món de l’educació. 
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